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             Orde voor de viering 

op zondag 6 september 2020 14de zondag na Pinksteren  

aanvang 10.00 uur in de Goede Herderkerk 
 

       Voorganger: Pastor Hessel Hansma 
        Lector:Kris Dambrink 

Muzikale begeleiding: Caroline van der Laan 

Beamer: Anke Prins 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Muziek en/of orgelspel voor de dienst 

 
Welkom door de ouderling van dienst 

 
Dienst van het begin 

Stilte 
(gemeente gaat staan) 

 We luisteren en/of neuriën Lied 971: 2     
    

God wil aan ons telkens weer tonen 
dat Hij genadig is en trouw. 

Dat Hij met ons samen wil wonen, 

geeft ons de moed voor dit gebouw. 
Maar niet met steen en hout alleen 

is ’t grote werk gedaan. 
’t Zal om onszelve gaan. 

 
Bemoediging en groet ( in beurtspraak) 

V: Onze hulp is in de naam van de Heer,  
G: die hemel en aarde gemaakt heeft  

V: die trouw houdt tot in eeuwigheid,  
G: en niet laat varen de werken van zijn handen 

 
V: De Heer zij met u  

G: Ook met u zij de Heer 
 

Woorden op de drempel 

V: God, onze Vader, nu wij niet samen in uw huis kunnen zijn, moeten wij U zeggen dat 
wij soms ver weg zijn van U en van elkaar. 

G: Wij vragen U: neem ons bij de hand en help ons, opdat we samen verder gaan op uw 
weg. Amen. 
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We luisteren en/of neuriën Psalm 139 ( nieuwe psalmberijming): 1 en 2 

 

1 HEER, U doorgrondt mij, U ontwart 
  al de geheimen van mijn hart. 

  U ziet mij thuis en onderweg; 
  U hoort de woorden die ik zeg. 

  Waar ik ook ga, ik kom U tegen; 
  U bent vertrouwd met al mijn wegen. 

 

2 Geen ogenblik ben ik alleen, 
want U bent altijd om mij heen. 

Ik, nietig mens, kan er niet bij 
dat U uw handen legt op mij. 

Ik weet dat U naar mij blijft kijken; 
hoe kan ik ooit uw Geest ontwijken? 

 
 ( gemeente gaat zitten 

Gebed om ontferming 
Na het "….zo bidden wij U" van de voorganger antwoordt de gemeente met:  

Heer ontferm U, Christus ontferm U, Heer ontferm U  
 

 
V.: God schenke ons vergeving, bevrijding, vertrouwen en hernieuwde toewijding, door 

Jezus Christus, onze Heer.  

G.: Amen  
 

We luisteren en/of neuriën ons loflied: Lied 655: 1, 4 en 5 
 

1 Zing voor de Heer een nieuw gezang! 
Hij laaft u heel uw leven lang 

met water uit de harde steen. 
Het is vol wonderen om u heen. 

 

4 De hand van God doet in de tijd 
tekenen van gerechtigheid. 

De Geest des Heren vuurt ons aan 
de heilige tekens te verstaan. 

   5 Wij zullen naar zijn land geleid 

   doorleven tot in eeuwigheid 
   en zingen bij zijn wederkeer 

   een nieuw gezang voor God de Heer. 
 

Dienst van het woord 

Gebed voor de schriftlezing 
 

Aansteken bijbelkaars 
 

1ste lezing: Ezechiël 33: 7-11 
 

We luisteren naar: Lied 97 uit de bundel Zangen van Zoeken en Zien via: 
https://www.youtube.com/watch?v=5p6IyKdL_XU 

 
Liedtekst:  

Herschep ons hart, heradem ons verstand. 
Dat wij elkaar behoeden en doen leven. 

Maak ons tot Uw gemeente. 
Wees de stem die ons geweten wekt. 

Verberg u niet. 

 
2de lezing: Matteus 18: 15-20 

https://www.youtube.com/watch?v=5p6IyKdL_XU
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We luisteren en/of neuriën Lied 800: 3  

 

Maar Christus gaf mij taal en teken 
en ik ben zeker van zijn stem. 

De nacht is voor het licht geweken, 
het grondloos lot krijgt zin door Hem. 

Nu word ik mens, herkrijg mijn vrijheid 
bij water, woord en brood en wijn, 

omdat ik weet van zijn nabijheid 
waar twee of drie vergaderd zijn. 

 
Uitleg en verkondiging 

 
Orgelspel 

 
Kinderen komen uit de kindernevendienst en vertellen 

     

Dienst van het antwoord 
Aankondiging collectes 

 
Voorbede- stil gebed- Onze Vader 

Onze Vader die in de hemel zijt,  
Uw naam worde geheiligd,  

Uw koninkrijk kome,  
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.  

Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.  

En leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van den boze.  
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.  

Amen. 
(gemeente gaat staan) 

We luisteren en/of neuriën het slotlied: Lied 838: 1 en 3 

 
1 O grote God die liefde zijt, 

o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 

ons aan uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 

het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons uw woord bewaren, 

uw waarheid openbaren. 
 

3 Leer ons het goddelijk beleid 

der liefde te beamen, 
opdat wij niet door onze strijd 

uw goede trouw beschamen. 
Leg ons de woorden in de mond 

die weer herstellen uw verbond. 
Spreek zelf door onze daden 

van vrede en genade. 
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Zegen uit Iona 

 

V:  Wees krachtig als de aarde. 
Wees liefdevol als Christus. 

Leef met elkaar in vreugde 
tot zegen voor God, de aarde  

en de mensen, nu en altijd. 
G.  Amen 

 
 

 
 

Bij het verlaten van de kerkzaal zal er een collecte zijn voor de diaconie en kerk. 
Thuis kunt u uw gave overmaken aan de bekende bankrekeningnummers  

Thuis en in de kerk kunt u ook gebruik maken van GIVT 
 

 

 


